
Spårning erbjuder höga kostandsbesparingar för olika slags företag. Lösningar för Fleet 
Management blir allt viktigare för att hållas konkurrenskraftig och hjälper företag att 
uppnå högre produktivitet samt verktyg för bättre kundservice.

Fordonsspårning har olika förmåner för många olika företag. Vare sig ditt företag är en 
taxiservice, överser en grupp arbetare på fältet, levelerar nerfrysta produkter till affärer 
eller jobbar med vägunderhållning är Fleet Management viktigt att ha på sin agenda. M2M 
Solutions och Tramigo erbjuder en modern lösning som låter dig optimera rutter, förbättra 
planering och effektivera tid använd per kund. 

Vi erbjuder en komplett oslagbar lösning för fordonsägare som kombinerar 
kostnadseffektivitet med hög kvalitet.

Fleet Tracking

Besök oss på www.m2ms.eu och www.tramigo.com



VÅR LÖSNING. Vår fordonsspårningslösning (VTS) är formad för att effektivt utnyttja alla 
fördelar som inkulderas i fordonsspårning i olika företagsformer och miljöer. VTS erbjuder 
rikligt med funtioner som grund för att förbättra din konkurrenskraft.

Realtids spårning av fordon och rutter, var som helst, när som helst
Övervakning av körvanor och kontroll över otillåtna resor
Ökad nivå av fordonssäkerhet med geofencing samt rörelsedetektion
Förstå bättre  hur dina fordon används med hjälp av professionella 
sensorer och tillbehör
 

FORDONSSPÅRNINGS AFFÄRSEXEMPEL. VTS erbjuder dig flera kostnads och effektivitetsfördelar 
som är tillgängliga omedelbart. Om ditt företag har personal eller fordon som rör på sig kan du 
effektivera din affärsprocess och öka din servicekvalitet med hjälp av VTS!

Vårt fordonsspårningssystem är en lösning som består av fyra integrerade och testade 
komponenter: hårdvara, mjukvara, support och konnektivitet. Beroende på ditt företags 
behov, kan du köpa kela lösningen av oss, eller alternativt kombinera hårdvara med din 
befintliga anslutning och/eller programvaruleverantör.

KUND SERVICE
365/24/7 kundservice 
via telefon, epost eller  

Skype

CLOUD SERVICE
Cloud service för 

realtids spårning,  stöd 
för mobil och PC

ANSLUTNING
M2M SIM kort

HÅRDVARA
Tramigo T23 
Spårare och 

tillbehör

Öka produktivitet: Realtidslägen och färddata möjliggör rutt- och kapacitetsoptimering
Minska på bränslekostnader: Förbättra körvanor och kontrollera obehöriga resor
Höj kundtillfredsställelsen: Snabbare kundsvarstider och exakta leveranstider
Snabb implementering: En komplett lösning som finns tillgänglig från oss, testade integrerade 
komponenter
Finansieringsmodell utan förskottsbetalning: Fullständigt VTS system också tillgängligt för 
skilld månadsavgiftsplan*

Besök oss på www.m2ms.eu och www.tramigo.com

“

“

VTS är en säker lösning för fordonsspårning som du kan 
beställa redan idag!

KOMPLETT LÖSNING FRÅN EN ENDA KÄLLA

Get a grip on 
vehicle tracking 

benefits and 
contact us now!

info@m2ms.eu

*Kontakta oss på info info@m2ms.eu för mer information, finansiering kräver kreditgodkännande.



CONNECTIVITY
GPRS
GSM

SENSORER
Rörelse, 3D 

accelerometer, 
motorstart

STORLEK
165 grams

130mm x 60mm x 26mm

BATTERI 
3.7 V, 1300mAh 

Li-Polymer inbyggt 
utbytbart batteri

GPS
SIRF 4 (intern antenn)
1-3 meter noggrann

TEMPERATUR
Igång -20 to +80 oC
Laddas 0 to +45 oC

INPUT / OUPUT
Många möjliga 
sensorer som 
immobilizer, 

bränsle sensor, 
temperatur sensor 

och förar ID

CLOUD
Realtids spårnings 

lösning solution, för 
både PC och mobil

M2M Solutions Oy
Address: Iso Roobertinkatu 8 A 6, 00120 Helsinki, Finland
Website: www.m2ms.eu
Email: info@m2ms.eu

M2M Solutions kärnkompetens ligger i planering av spårningslösningar samt erbjudande av spårare och relaterade tjänster. Våra lösningar använder sig av trådlös kommunikation 

och kombinerar den ledande spårningshårdvaran med modern programvara.  Tramigo är ett finskt företag, vars huvudkontor befinner sig i Esbo. Vi har tillverkat GPS/GSM spårare 

sedan år 2002 och våra produkter säljs globalt i över 120 länder. Tramigos produktsortiment täcker spårningsenheter för fordon, motorcyklar, båtar samt personer. 

TEKNISKA ASPEKTER OCH DATA

KONTAKTINFORMATION


